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Фізика як навчальний предмет займає одне з 

останніх місць за рівнем зацікавленості учнів. 

Якщо говорити про загальну середню освіту, то 

майже третина не цікавиться фізикою взагалі. 

Про різке зниження рівня фізичної 

освіти в середніх навчальних закладах 

згадувалося на багатьох з’їздах 

Українського фізичного товариства 



Гістограма розподілу учасників за 

кількістю набраних балів за 100–200 

бальною шкалою оцінювання (тест з 

фізики), 2013 р. (ЗНО) 

 

• низький соціальний статус 

педагога (успішні випускники 

вишів не йдуть працювати в 

школи); 

• падіння престижності фізичної 

науки;  

• зниження кількості й якості 

демонстраційного фізичного 

експерименту;  

• масовий тестовий контроль 

якості отриманих знань призвів 

до орієнтації на запам'ятовування 

й відтворення знань замість 

розуміння природи фізичних 

явищ і законів. 

Проблеми, притаманні вітчизняній системі 

фізичної освіти: 



1. Організація авторського відкритого 

дистанційного курсу 

Чимало залежить і від організації процесу викладання фізики в 

позашкільному закладі, саме завдяки цьому можна зацікавити 

учнів у тій або іншій навчальній роботі.  

 

З 29 жовтня по 30 грудня 2011 р., для учнів 9-11 класів середніх 

навчальних закладів автором проводився відкритий дистанційний 

курс «Вступ до фізики звуку». Участь у курсі прийняли 22 

слухача. 

 

Участь у курсі передбачала: а) постійний систематичний процес 

взаємодії з учнями; б) отримання індивідуальних завдань;              

в) проведення консультацій; г) колективне обговорення 

тематичного плану та завдань. 



Для проведення вебінарів 

використовувалася платформа WizIq, 

демонстрація фізичних експериментів 

проводилася завдяки вбудованому Media 

Player, за допомогою якого 

ретранслювалися відео-ресурси сервісу 

Youtube. 

 

Додатково в Youtube були завантажені 

відео-фрагменти лекцій з інших Інтернет-

джерел, показ яких було погоджено з 

авторами (правовласниками). 

 

Для консультування слухачів 

використовувалася електронна пошта, 

соціальна мережа ВКонтакте (іноді 

система IP-телефонії Skype). 

Головною ідеєю було те, щоб всі використовувані сервіси 

Інтернет були безкоштовними і доступними для освоєння учнями 



Фото-фрагменти з  

ВЕБІНАРІВ 

Walter H.G. Lewin 
 

Professor of physics at the 

Massachusetts Institute of 

Technology 



Матеріали дистанційного курсу презентувалися на IV Міжнародному 

фестивалі педагогічних інновацій – робота була відзначена Дипломом 

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України за перемогу в номінації «Інновації в 

організації навчально-виховного процесу в дошкільному, 

загальноосвітньому та позашкільному навчальних закладах». 



2. Моделювання акустичних явищ. Імітаційні 

програмні моделі 

Слухач секції експериментальної фізики Луганської обласної малої 

академії наук Т. В. Хохола в рамках написання науково-дослідницької 

роботи створив демонстраційний комплекс, в основу якого увійшли 

чотири імітаційні програмні моделі.   

 

 

Програмні моделі  



КОМПЛЕКС ДОЗВОЛЯЄ ЗРОЗУМІТИ:  

1) як отримують графік гармонійного коливання та як відображується 

при цьому амплітуда, частота й початкова фаза;  

2) що таке чистий тон і як він змінюється із зміною частоти;  

3) як молярна маса газу й температура впливають на швидкість 

поширення звуку;  

4) як кожна з гармонік впливає на форму складного сигналу й тембр звуку;  

5) якою є природа биття. 

Досвід використання 

програмного комплексу в 

педагогічній практиці 

показав, що він виконує 

не лише пояснювальну 

функцію, а й сприяє 

поглибленому розумінню 

ряду питань. 

Апробація в загальноосвітній школі № 6 м. Кіровоград 



Заслужений діяч науки і техніки 

України, завідувач кафедри 

фізики Східноукраїнського 

національного університету 

імені Володимира Даля,  

доктор фізико-математичних 

наук, професор Голубничий 

Петро Іванович 

3. ЗУСТРІЧІ З ВЧЕНИМИ. ЕКСКУРСІЇ  



Екскурсія секції до студії звукозапису 

«ЦЕНТР-Д» (Луганськ, 2013 р.) 

Обговорення результатів науково-

дослідних робіт (2013 р.) 



4. Участь у підготовці  науково-дослідних робіт 

Визначення показника заломлення світла 

рідких оптично-прозорих речовин  



У навчальних лабораторіях 



Тематика науково-дослідних робіт 

• Застосування аналогових обчислювальних пристроїв для 

моделювання фізичних задач (2009 р.); 

• Моделювання фізичних явищ при вивченні розділу «Коливання і 

хвилі» (2012 р.); 

• Фізичні властивості порід деревини та якість акустики струнних 

дерев'яних музичних інструментів (2013 р.); 

• Визначення показника заломлення світла рідких оптично-

прозорих речовин (2013 р.); 

• Розробка та дослідження електронагрівального приладу на 

основі графітових елементів (2014 р.); 

• Вплив електромагнітного випромінювання мобільного телефону 

на організм людини (2014 р.); 

• Фізичні основи магнітно-резонансної томографії (2014 р.). 



Розробка та дослідження електронагрівального 

приладу на основі графітових елементів  



Переможці III етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту  НДР учнів МАН 

2012 р. 2014 р. 



5. Участь в очно-заочних школах 

КНУ ім. Т. Шевченка 

2012 р. 



6. Участь у наукових конференціях, турнірах: 

• Інтернет–Освіта–Наука – 2012: VIII міжнар. наук.-техн. конф., Вінниця, 

1–5 жовтня 2012 р., слухач секції Т. Хохола;  

• Актуальні питання біологічної фізики та хімії: IX міжнар. наук.-техн. 

конф., Севастополь, 22–26 квітня 2013 р. (слухач секції Д. Севастьянов); 

• 15 Всеукраїнський відкритий турнір юних винахідників і раціоналізаторів, 

Чернігів, 7–12 грудня 2012 року (слухач секції Д. Севастьянов 

нагороджений Почесною грамотою Чернігівської обласної державної 

адміністрації за ґрунтовні знання з фізики та майстерне ведення дискусії); 

• Обласний турнір юних винахідників та раціоналізаторів, Луганськ, 16 

листопада 2013 р. (команда секції відзначена Дипломом Луганської 

обласної державної адміністрації). 



Масовий  

захід 

Scientific 

Fun 

Науковий пікнік в Україні «ScientificFun» (польсько-український 

проект), Луганськ, 28 вересня 2013 р.  

(слухачі секції Д. Севастьянов, Д. Головко). 

 

Популяризація науки 



Авторський посібник “Линейные колебания и волны. Введение в акустику” 

http://tdo.at.ua/voronkin/book.pdf  

http://tdo.at.ua/voronkin/book.pdf


Використовується в 

навчальному процесі  

Загальне число заявлених 

проектів - 2932. Проект - 

електронний освітній ресурс 

"Линейные колебания и волны", 

увійшов до сотні лауреатів 



Дякую за увагу! 


